
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych (kandydaci) 

 

Administrator danych 
osobowych 

Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą we Wrocławiu (53-605), pl.Orląt Lwowskich 1 

Dane kontaktowe do 
Administratora i Inspektora 
Ochrony Danych  

Administrator: 
elektronicznie: 

  DRIR_Centrala@credit-agricole.pl 
pisemnie: 

 na adres siedziby Banku z dopiskiem „Departament Rekrutacji i Rozwoju”. 
 
Inspektor Ochrony Danych: 
elektronicznie: 

 IOD@credit-argicole.pl,  
pisemnie: 

 na adres siedziby Banku z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych  

Cele i podstawy prawne 
przetwarzania danych  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) – dalej „RODO”) w celu realizacji  procesu rekrutacyjnego lub przyszłych 
procesów rekrutacyjnych oraz na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Bank 
w przypadku ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń. 

Przechowywanie danych 
 

Dane osobowe kandydatów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 4 lata od daty 
zakończenia procesu rekrutacji. 

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie 
administratorów, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.  

Żródło pochodzenia danych Dane osobowe możemy pozyskiwać od podmiotów zajmujących się usługami pośrednictwa 
pracy oraz od pracowników Banku w ramach programów mających na celu polecenie 
kandydata do pracy 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 
Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Informacja o obowiązku lub 
dobrowolności podania 
danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego lub 
przyszłych procesów rekrutacji. 

Treść zgody dla kandydata, 
którą powinien zamieścić w 
CV 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z 
siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605, moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu 
rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to 
na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z 
siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605, moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów 
rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to 
na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem. 
 
pole obligatoryjne   
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